
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind numirea d-nei Grozea Sanda - Daniela in functia de sef

al ServiciuIui Public Comunitar LocaI de Evidenta Persoanelor Campina

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.68.831/19 aprilie 2017 a d-lui ing.Tiseanu Horia

Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina prin care propune numirea d-nei Grozea
Sanda - Daniela in functia de sef al ServiciuIui Public Comunitar Local de Evidenta
Persoanelor Campina;

- raportul de specialitate promovat de Directia Juridica - Compartiment resurse
umane;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administra{ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, $.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina;
Vazand dispozitiile art.9, alin.(2) din H.G.R. nr.2104/2004 pentru aprobarea

Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul
serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si
managementul resurselor umane, financiare si materiale, modificata si completata;

In conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit."a", alin.(3), lit."b" $i art.ll5,
alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata;

In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba numirea d-nei Grozea Sanda - Daniela in functia de sef al
ServiciuIui Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Campina.

Art.2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga orice alte dispozitii
contrare.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu|iei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directieijuridice;
- Compartimentului resurse umane;
- ServiciuIui Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor

Campina;
- d-nei Grozea Sanda - Daniela.

Presedinte de
Consilier,

dl.Enache Drago

Nr. 61

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.Moldoveanu Paul
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.68.831/19april5e2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia Laurem;iu - Primarul Municipiului Campina,
m conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{iei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare sj Func{ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, inaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind numirea
d-nei Grozea Sanda - Daniela tn functia de sefal Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenta PersoaneIor Campina.

Promovarea proiectului de hotarare se impune ca urmare a efectuarii de catre
reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne - Directia pentru Evidenta persoanelor
si Administrarea Bazelor de Date a unui control, m urma caruia au stabilit pentru
Municipiul Campina ca si masura numirea sefului Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenta Persoanelor Campina prin Hotarare a Consiliului local, cu termen
de punere in aplicare 28 aprilie 2017.

Aceasta masura este dispusa in temeiul art.9, alin.(2) din H.G.R.
nr.2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a
numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a
persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane,
fmanciare si materiale, modificata si completata, care reglementeaza faptul ca
numirea si eliberarea din functie a sefilor acestor servicii se face de catre consiliul
local.

Cadrul legal aplicabil:
dispozitiile art.9, alin.(2) din H.G.R. nr.2104/2004 pentru aprobarea

Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul
serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului
si managementul resurselor umane, fmanciare si materiale, modificata si completata;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."a", alin.(3), lit."b", art.45, alin.(l) si art.ll5,
alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala,
republicata.

PRIMAR,
ing. Tiseanu Horia - Lauren{iu
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